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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АПФ2 – ангеотензінперетворюючий фермент 2 типу 

ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

ДПК – дванадцятипала кишка

МВ – мінеральна вода

МБВ – медичний (бальнеологічний) висновок

НАЖХП –  неалкогольна жирова хвороба печінки

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати

СПК – синдром подразненого кишечника

ШКТ – шлунково-кишковий  тракт 

COVID-19 – coronarovirus disease 19 
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ВСТУП

Кінець 2019 року ознаменувався спалахом захворюваності на но-
вий коронавірус (SARS-CoV-2) в місті Ухань (Китай), надалі назва-
ний COVID-19 («coronarovirus disease 19»), а вже у березні 2020 року 
ВООЗ оголосила про початок пандемії COVID-19. 

Встановлено, що інфекція SARS-CoV-2 уражує переважно верх-
ні дихальні шляхи та респіраторний тракт. Проте, вона часто поши-
рюється за межі дихальної системи та уражує інші органи, зокрема 
– органи травлення. Крім того, гастроінтестинальні симптоми можуть 
бути зумовлені й характером отриманого лікування. Тому лікарям, які 
мають справу з  гастроінтестинальними постковідними проявами, слід 
розглядати їх у зв’язку як із патогенезом, так і з характером ведення 
хворих і  перебігом захворювання. 

Патологічний процес, обумовлений захворюванням на COVID-19, 
носить мультимодальний характер,  що потребує застосування при лі-
куванні великої кількості медикаментозних препаратів не тільки у го-
строму періоді захворювання, але й і у постковідному періоді, коли ча-
сто зберігаються певні гастроінтестинальні симптоми, обумовлені як 
перенесеною хворобою, так й медикаментозним ураженням, що може 
призвести до поліпрагмазії, внаслідок чого можна очікувати зниження 
ефективності лікування з розвитком тяжких побічних ефектів. 

Саме тому, на наш погляд, доцільно розглянути використання 
природних лікувальних ресурсів, зокрема, мінеральних вод, у комп-
лексному лікуванні хворих з патологією органів травлення, що пере-
несли коронавірусну інфекцію в умовах санаторно-курортних та амбу-
латорних закладів.



6

1. ОСОБЛИВОСТІ  УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ                       
У ХВОРИХ З ІНФЕКЦІЄЮ SARS-CoV-2 ТА ЇХ МОЖЛИВІ                 

НАСЛІДКИ
Глобальна пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19) стала ве-

личезною загрозою для людства і змінила клінічну і соціальну поведін-
ку в багатьох країнах світу. Незважаючи на вжиті епідеміологічні за-
ходи, кожен день реєструються нові випадки захворювання. Кількість 
тих, хто перехворів на COVID-19, становить більше 90 млн. Сьогодні 
важко оцінити наслідки перенесеної інфекції для здоров’я населення 
всієї планети. У науковій літературі з’явився новий термін «постко-
відний синдром», який об’єднує різні патологічні зміни в організмі, 
що спостерігаються після гострої перенесеної інфекції COVID-19. 

Початковим етапом проникнення вірусу SARS-CoV-2 в організм 
людини є взаємодія з рецепторами ангеотензінперетворюючого фер-
менту 2 типу (АПФ2), які є не тільки в альвеолярних клітинах легень, 
але й в клітинах шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Основним орга-
ном-мішенню ураження SARS-CoV-2 є саме легені, тому інфікування 
вірусом проявляється переважно респіраторними симптомами. З ча-
сом стало добре відомо, що ураження ШКТ вірусом SARS-CoV-2 від-
бувається шляхом реплікації у слизових оболонках шлунку та кишеч-
нику, паренхімі печінки та підшлункової залози. Тому частота поєд-
нання респіраторних та травних симптомів є найбільшою та становить 
майже 48 % порівняно з іншими поєднаннями симптомів.

Основними симптомами при цьому є втрата апетиту, нудота, блю-
вання, діарея, біль у животі, порушення функціональних тестів печінки, 
загострення хронічних захворювань ШКТ (запальних захворювань ки-
шечника, печінки, підшлункової залози тощо), які анамнестично діагно-
стувались ще до COVID-19. 

Гастроінтестинальні симптоми також часто зумовлені характером 
отриманого  лікування (антиагрегантна терапія, антибіотикотерапія, 
прийом НПЗП, стероїдів, противірусних препаратів тощо), тому ліка-
рям, які мають справу з  гастроінтестинальними постковідними про-
явами, слід розглядати їх у зв’язку як із патогенезом, так і з характе-
ром ведення хворих і перебігом захворювання. 

За характером ураження органів ШКТ при використанні медика-
ментозного лікування та у постковідному періоді розрізняють: ерозив-
но-виразкові пошкодження слизової ШКТ, медикаментозне ураження 
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печінки, хронічний панкреатит, постінфекційний синдром подразне-
ного кишечнику тощо. 

Ураження езофагогастродуоденальної системи характеризують-
ся розвитком чи загостренням гастроезофагеальної рефлюксної хво-
роби (ГЕРХ), хронічних гастритів, НПЗП- та стероїдасоційованих га-
стропатій, виразки шлунку та дванадцятипалої кишки (ДПК).  

За умов асоціації ураження шлунку та ДПК з хелікобактерною 
інфекцією терапію антибіотиками доцільно відкласти до закінчення 
епідемії COVID-19 через підвищення ризику приєднання вторинної 
полірезистентної бактеріальної флори.

Ураження печінки у хворих на COVID-19 спостерігається у                    
15–53 % та розглядається у двох напрямках: 

•	 пошкодження саме після інфікування вірусом SARSCoV-2;
•	 перебіг цього захворювання на тлі вже наявної патології                      

печінки (алкогольна та неалкогольна жирова хвороба печінки, 
вірусні гепатити, цирози печінки різної етіології тощо). 

Основні патогенетичні механізми порушень функції печінки при 
COVID-19:

– імунна активація та запалення, викликане цитокінами з ініці-
ацією цитокінового шторму, коагулопатії і поліорганної недо-
статності; 

– пряма цитотоксичність внаслідок реплікації вірусу в холангіо-
цитах і гепатоцитах; 

– тяжка гіпоксія, викликана ураженням ендотелію судин; 
– лікарські пошкодження печінки внаслідок прямої гепато-

токсичної дії та імуноопосередкованого пошкодження;
– реактивація раніше існуючих захворювань печінки. 
Відомо, що існує два типи порушення функції печінки при ура-

женні вірусом — гепатоцелюлярний та холестатичний, а у деяких 
пацієнтів може спостерігатися їх поєднання. В залежності від типу 
ураження спостерігається різний перебіг захворювання і клінічна кар-
тина. 

Більш високий ризик прогресування до тяжкої форми COVID-19 
і несприятливі результати описані у хворих із неалкогольною жиро-
вою хворобою печінки (НАЖХП). Ожиріння, інсулінорезистентніть, 
порушена толерантність до глюкози та цукровий діабет, асоційовані 
з НАЖХП, також є предикторами тяжкого перебігу COVID-19.
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Досі немає достовірної інформації, яка б підтверджувала синер-
гізм вірусного гепатиту з SARS-CoV-2. Однак відомо, що пацієнти 
із COVID-19 і вірусним гепатитом більш схильні до розвитку уражен-
ня печінки і тяжкого гепатиту. Ймовірно, це пов’язано із посиленням 
реплікації вірусу гепатиту під час зараження SARS-CoV-2.

Пацієнти з холестатичними захворюваннями – це ще одна група 
осіб, в яких може розвинутися більш серйозне пошкодження печінки 
в контексті захворювання COVID-19, оскільки AПФ2 експресується 
в епітеліальних клітинах жовчних проток.

Серед препаратів, які часто використовуються при COVID-19 
і мають гепатотоксичну дію, такі:

•	 парацетамол (характерним є гепатоцелюлярний тип гострого 
ураження печінки за умови застосування дози, що перевищує 
4 г на добу, протягом тижня й більше) та інші НПЗП при три-
валому використанні;

•	 азитроміцин, левофлоксацин (холестатичний тип ураження 
переважає над гепатоцелюлярним);

•	 тоцилизумаб (холестатичний чи гепатоцелюлярний тип ура-
ження);

•	 кортикостероїді при тривалому використанні; 
•	 статини (гепатоцелюлярний тип ураження переважає над хо-

лестатичним);
•	 гідроксихлорохін (немає даних про виникнення ускладнень);
•	 противірусні препарати (лопінавір, ритонавір, ремдесівір).
Пошкодження підшлункової залози реєструється загалом близь-

ко у 13 % від усіх  хворих на COVID-19, що більшою мірою проявля-
ється підвищенням лабораторних показників – ізоамілази та ліпази.

Розглядаються два механізми впливу SARS-CoV-2 на підшлунко-
ву залозу: 

– прямий цитотоксиичний ефект вірусу через АПФ2, який 
виробляється панкреатичними клітинами;

– непряме пошкодження ПЗ внаслідок системної запальної 
реакції та імуноопосередкованої клітинної відповіді, які 
призводять до вторинного підвищення рівню ферментів. 

У частини хворих порушення вуглеводного обміну аж до цукрово-
го діабету виникають вперше, що може бути зумовлене як перебігом 
COVID-19 через індукцію автоімунних механізмів, так і характером 
медикаментозного лікування.
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Доведено, що патогенна дія SARS-CoV-2 може спричинити також 
виникнення чи загострення постінфекційного синдрому подразне-
ного кишечника (СПК). Кишкові розлади у пацієнтів із COVID-19, 
ймовірно, мають кілька патогенетичних механізмів. З одного боку –
безпосередня реплікація і поширення вірусу,  системний і локальний 
синтез прозапальних цитокінів можуть активно сприяти ушкодженню 
та запаленню епітелію кишечнику, збільшенню чутливості нейро-
нальних клітин, послабленню епітеліального бар’єру та виникненню 
чи загостренню патологічного процесу у кишечнику. З іншого боку 
– активне медикаментозне лікування призводить до таких ускладнень 
антибіотикотерапії, як псевдомембранозний коліт та антибіотикасоці-
йована діарея. 

При цьому необхідно враховувати, що період лікування та самоі-
золяції пов’язаний з гіподинамією, яка спричиняє порушення мотори-
ки шлунково-кишкового тракту. Не можна забувати про зміни звичок 
харчування, порушення режиму, переїдання, надлишок простих вугле-
водів (солодощі, кондитерські вироби, солодкі газовані напої і соки), а 
також і певні тривожні настрої. 

Все це створює умови для розвитку постінфекційного СПК, який 
частіше перебігає із діареєю, рідше – із переважанням закрепів. 

Тому всі травні симптоми, які виникають в процесі або після ліку-
вання COVID-19, треба розглядати з декількох позицій:

– це загострення хронічного захворювання шлунково-кишкового 
тракту про яке, як правило, пацієнт вже має уявлення, 
спостерігається у лікаря і розуміє, як контролювати своє 
самопочуття. 

– травні симптоми виникли вперше під час самоізоляції або 
лікування. Вони вимагають огляду лікаря і оцінки ситуації для 
динамічної курації пацієнтів. 

Таким чином, оскільки патологічний процес, обумовлений захво-
рюванням на COVID-19, носить мультимодальний характер, лікування  
цього захворювання потребує застосування великої кількості медика-
ментозних препаратів не тільки у гострому періоді захворювання, але 
й і у постковідному періоді, коли часто зберігаються певні гастроінте-
стинальні симптоми, обумовлені як перенесеною хворобою, так й лі-
карським ураженням, що може призвести до поліпрагмазії, внаслідок 
чого можна очікувати зниження ефективності лікування з розвитком 
тяжких побічних ефектів. 
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2. ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД У 
ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ КОРОНАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ

Достатньо обґрунтованим та ефективним у хворих на COVID-19 
у постковідному періоді може бути відновлювальне лікування із за-
стосуванням курсового прийому мінеральних вод (МВ) при питному 
застосуванні, які володіють вираженим біологічним та лікувальним 
потенціалом. 

2.1. Механізм дії мінеральних вод 
при їх внутрішньому використанні

Мінеральні води при внутрішньому прийомі діють на різні органи 
та системи людини без побічних ефектів, достатньо прості при засто-
суванні, недорогі, а механізм дії лікувальних та лікувально-столових 
вод достатньо вивчений. Суттєве значення задля реалізації лікувальної 
дії мінеральних вод (МВ) має мінералізація води, іонний склад, наяв-
ність біологічно активних компонентів, температура. 

Перша фаза дії мінеральної води, прийнятої усередину, чинить 
місцеву дію, яка обумовлена її фізико-хімічними властивостями. Перш 
за все реагує слизова оболонка травного тракту та присутні в неї у ве-
ликій кількості нервові закінчення та рецептори ендокринних клітин, 
які розташовані по всьому шлунково-кишковому тракту.  

Друга фаза впливу МВ обумовлена рефлекторною та гуморальною 
дією на інші системи організму, а діючі компоненти мінеральної води 
всмоктуються та розподіляються в організмі. 

Третя фаза (фаза післядії) питного лікування формується на про-
тязі всього курсу та продовжується ще 2–3 місяці після його завершен-
ня. Кожний прийом МВ діє як слабкий подразник, викликає реакції 
регуляторних систем, які спрямовані на відновлення гомеостазу, пору-
шення котрого виникає внаслідок захворювання.

Лікувальні та лікувально-столові МВ викликають виражену акти-
вацію гастроентеропанкреатичної ендокринної системи, впливають 
на секреторно-моторні порушення та трофіку гастродуоденальної сис-
теми, поліпшують функціональний стан печінки та підшлункової за-
лози, нормалізують холерез та холекінез, володіють протизапальним, 
репаративним, антиоксидантним та іншими ефектами; через наявність 
автохтонної мікрофлори, яка міститься в мінеральній воді, продуку-
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ються антибактеріальні та гормоноподібні речовини, які беруть участь 
у реалізації лікувальних ефектів МВ.

Україна багата водами різних бальнеологічних типів.  Багатоко-
мпонентний, збалансований самою природою склад мінеральних вод 
дозволяє широко використовувати останні для лікування і профілакти-
ки багатьох патологічних станів, що може бути здійснено як в курорт-
них, так і в позакурортних умовах. На курортах мінеральну воду п’ють 
біля джерела, в амбулаторних умовах можливо широке застосування 
фасованих мінеральних вод, які попередньо дегазують.

Вважаємо за доцільне запропонувати для відновлювального ліку-
вання хворих, які перенесли COVID-19 та мають супутні захворюван-
ня органів травлення або гастроінтестинальні симптоми, що виникли 
або загострились внаслідок коронавірусної інфекції, наступні підходи 
до використання мінеральних вод при питному застосуванні.

2.2. Захворювання езофагогастродуоденальної системи

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). 
Мета лікування МВ: 

•	 зниження рівня кислотоутворення;
•	 поліпшення гастродуоденальної моторики (зменшення часто-

ти епізодів, висоти та сили рефлюксу);
•	 зменшення агресивності рефлюктату (кислого/лужного). 
Застосовують середньо- та високомінералізовані мінеральні води 

із переважанням гідрокарбонат-іону, особливо при переважанні кис-
лого рефлюктату. Зокрема, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві МВ 
(«Шаянська»), гідрокарбонатні магнієво-кальцієві МВ («Сойми», «Бе-
резівська» тощо), гідрокарбонатні натрієві, в тому числі, борні («Лу-
жанська», «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Свалява») тощо. 

Методика застосування МВ: воду призначають за 60–90 хв пе-
ред їжею в теплому вигляді (38–40°С), кількість води призначається 
з розрахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл 
на 1 кг маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на 
прийом), тричі на день. При значному підвищенні рівня кислотоутво-
рення, рефрактерному перебігу ГЕРХ, додатково мінеральну воду при-
значають через 40–60 хв. після їжі (на висоті травлен ня) по 100 мл на 
прийом три рази на день. Курс лікування триває 30 днів. 
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При наявності змішаного рефлюктату (кислого та лужного) до-
цільно використовувати мінеральні води, що містять гідрокарбонат- та 
сульфат-іони («Донат магнія», «Белінська кіселка»).

Методика застосування МВ: воду призначають за 40 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38–40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Курс лікування триває 30 днів. При значному підви-
щенні рівня кислотоутворення, рефрактерному перебігу ГЕРХ, додат-
ково мінеральну воду призначають через 40–60 хв після їжі (на висоті 
травлен ня) по 100 мл на прийом три рази на день.

Хронічні гастрити, НПЗП- та стероїдіндуковані гастропатії, вираз-
ки шлунку та ДПК в неактивній стадії.  
Мета лікування МВ:

•	 зменшення кислотопродукуючої функції шлунку, 
•	 протизапальна дія, 
•	 поліпшення гастродуоденальної моторики 

Рекомендуються води малої та середньої мінералізації з перевагою 
гідрокарбонатного та кальцієвого іонів, із підвищеним вмістом бору та 
кремнію.  Найбільш показаними є гідрокарбонатні на трієві, гідрокарбо-
натні кальцієво-натрієві мінеральні води («Лужанська», «Поляна Ква-
сова», «Поляна Купель», «Свалява», «Плосківська», «Шаянська» тощо).

Методика застосування МВ: воду призначають за 60–90 хв пе-
ред їжею в теплому вигляді (38–40 °С), кількість води призначається 
з розрахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 
1 кг маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на при-
йом), тричі на день. При значному підвищенні рівня кислотоутворен-
ня, вираженому запально-дистрофічному процесі у слизовій оболонці 
гастродуоденальної системи додатково мінеральну воду призначають 
через 40–60 хв. після їжі (на висоті травлен ня) по 100 мл на прийом 
три рази на день. Курс лікування триває 30 днів.

Найбільш показаними санаторно-курортними закладами для лі-
кування хворих з езофагогастродуоденальною патологією є заклади 
Закарпаття (санаторії «Шаян», «Поляна», «Солочин», «Квітка Поло-
нини», «Сонячне Закарпаття», «Верхо вина» тощо);  з наявністю гід-
рокарбонатних на трієвих, гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих мі-
неральних вод,  в тому числі, з підвищеним вмістом бору та кремнію.  
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2.3. Захворювання печінки

Медикаментозне ураження печінки
Мета лікування МВ:

•	 нівеляції ознак цитолізу та холестазу,
•	 дезінтоксикація 
Хворим з медикаментозним ураженням печінки мінімального 

ступеня активності на тлі лікування коронавірусної інфекції рекомен-
дується курсовий прийом МВ малої та середньої мінералізації з пере-
важанням іонів сульфату та гідрокарбонату («Лужанська», «Свалява», 
Моршинська ропа № 6 у розведенні 3,5 та 6,5 г/л,  «Плосківська»,  
«Одесь ка № 1», «РЕО» тощо). 

Методика застосування МВ: воду призначають за 40 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38-40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Курс лікування триває 30-60 днів. 

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП)
Мета лікування МВ:

•	 нівеляції ознак цитолізу та холестазу, 
•	 відновлення ліпідного спектра крові, 
•	 зменшення інсулінорезистентності та порушеної толерантно-

сті до вуглеводів
•	 підвищення рівня адипонектину, зниження рівня лептину. 
Хворим на НАЖХП на стадіях стеатозу та стеатогепатиту міні-

мального/середнього ступеня активності рекомендується курсовий 
прийом МВ малої та середньої мінералізації з переважанням іонів 
сульфату та гідрокарбонату, підвищеним вмістом магнію («Донат    
магнію», Моршинська ропа у розведенні 3,5 та 6,5 г/л, «Лужанська», 
«Поляна Квасова»,  «Поляна Купель», «Свалява» тощо), а також води, 
що містять органічні речовини (типу «Нафтуся»). 

Методика застосування МВ: воду призначають за 40 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38-40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Курс лікування триває 30-60 днів. 

Хворим на НАЖХП на стадії стеатозу показаний внутрішній кур-
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совий прийом водного розчину природного мінералу бішофіт, який 
справляє позитивний вплив на клінічний перебіг НАЖХП, динаміку 
ліпідного та вуглеводного обмінів, рівень адипокинів, супутньої бі-
ліарної патології та синдрому подразненого кишечнику з закрепами.

Бішофіт є природним мінералом, продуктом кристалізації солей 
древнього моря, його промислове родовище знаходиться у Полтав-
ській області. За складом бішофіт — полімінеральний комплекс на 
основі хлориду та сульфату магнію, містить калій, йод, кальцій, бром, 
цинк, марганець, залізо, мідь тощо. Але ефективність бішофіту обу-
мовлена, насамперед, високим вмістом магнію (до 99 г/л), а також біо-
логічною взаємодією усіх його мінералів. 

Екологічність, економічність, доступність сировинного джерела, 
добре відомі фармакологічні і біологічні ефекти солей магнію, прове-
дені експериментальні та клінічні дослідження обумовили доцільність 
та підтвердили ефективність внутрішнього курсового вживання вод-
ного розчину бішофіту Полтавського родовища у певних розведеннях 
(МБВ №469 від 17.07.2015).

Методика прийому водного розчину природного мінералу бішо-
фіт: водний розчин бішофіту мінералізацією 2,5-5 г/л (2,5–5 мл бі-
шофіту розчиняють у 200 мл води) призначають за 45 хв до їжі 3 рази 
на день. Лікування починають с половинної дози (2,5 мл розчинені у  
200 мл води), поступово доводячи до повної дози (5 мл розчинені у  
200 мл води), що пов’язано з вираженою послаблюючою дією водного 
розчину бішофіту. Тривалість лікування становить 30 днів. 

Вірусні гепатити 
Мета лікування МВ:

•	 нівеляції ознак цитолізу та холестазу;
•	 зменшення ендогенної інтоксикації.
Хворим на хронічні вірусні гепатити, що перенесли коронавірус-

ну інфекцію у цьому періоді призначають гідрокарбонатно-сульфатні, 
гідрокарбонатні, сульфатно-гідрокарбонатні різного катіонного скла-
ду води малої та середньої мінералізації («Лужанська», «Свалява», 
Моршинська ропа у розведенні 3,5 г/л,  «Рогатинська», «Плосків-
ська»,  «Одесь ка № 1» тощо), кремнієві, з підвищеним умістом ор-
ганічних речовин гідрокарбонатні різного катіонного складу слабкої                          
мінералізації («Березівська», «Рай-Оленівська»).
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Методика застосування МВ: воду призначають за 40 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38–40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Курс лікування триває 30–60 днів. 

Мінеральні води середньої мінералізації рекомендовано приймати 
протягом 1 місяця, перерва – 1 місяць,  повторний курс – 1 місяць. 

Мінеральні води малої мінералізації рекомендовано приймати 
протягом 2 місяців, перерва – 2 місяці,  повторний курс – 2 місяці. 

Найбільш показаними санаторно-курортними закладами для 
лікування хворих з гепатобіліарною патологією є заклади Моршину, 
Трускавця, Східниці, Слов’янська, Закарпаття, «Березівські мінераль-
ні води», «Рай-Оленівка» з наявністю сульфатних, сульфатно-гідро-
карбонатних, сульфатно-хлоридних, сульфатних різного катіонного 
складу, гідрокарбонатних на трієвих, гідрокарбонатних натрієво-каль-
цієвих мінеральних вод, а також мінеральних вод з підвищеним вміс-
том органічних речовин.  

2.4. Захворювання підшлункової залози

Хронічний панкреатит 
Мета лікування МВ:

•	 спазмолітична дія; 
•	 протизапальна дія;
•	 відновлення функціонального стану біліарної та гастродуоде-

нальної системи;
•	 відновлення кількісного та якісного складу секрету підшлун-

кової залози.
За умов зовнішньосекреторної недостатності ПЗ показані се-

редньомінералізовані теплі (37–38 ºС) мінеральні води із підвищеним 
вмістом гідрокарбонатів та сульфатів, оскільки вони здатні стимулю-
вати її діяльність за рахунок збільшення рН шлункового соку, індукції 
утворення секретину та  панкреозиміну, стимулюючої дії на панкреа-
тичну секрецію (підвищення вмісту гідрокарбонатів, збільшення ак-
тивності амілази, ліпази та трип сину), підвищення збудливості секре-
торного апарату підшлункової залози на харчові подразники, поліпшу-
ючи про цеси перетравлення основних компонентів їжі. 
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Методика застосування МВ: воду призначають за 60–40 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38–40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Спочатку призначають невелику кількість води – 50–
100 мл  1–2 рази на день, збільшуючи її до 200 мл 3 рази на день. Курс 
лікування триває 30–60 днів. 

Мінеральні води середньої мінералізації рекомендовано приймати 
протягом 1 місяця, мінеральні води малої мінералізації рекомендовано 
приймати протягом 2 місяців. 

За умов надлишкової зовнішньосекреторної функції ПЗ показані 
маломінералізовані води аналогічного хімічного складу. 

Методика застосування МВ: воду призначають за 60–90 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38–40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Спочатку призначають невелику кількість води – 50–
100 мл  1–2 рази на день, збільшуючи її до 200 мл 3 рази на день. Курс 
лікування триває 30 днів. 

Серед МВ з переважанням гідрокарбонатного іону хворим на 
хронічний панкреатит показані «Поляна Купель», «Поляна Квасова», 
«Свалява», «Драгівська», «Шаянська», «Лужанська», «Сойми» тощо.

Серед МВ з переважанням сульфатного іону хворим на хроніч-
ний панкреатит показано Моршинську ропу № 1 та Моршинську ропу                 
№ 6 у розведенні 3,5 г/л.

Найбільш показаними санаторно-курортними закладами для 
лікування хворих з патологією підшлункової залози є заклади За-
карпаття (санаторії «Шаян», «Поляна», «Квітка Полонини», «Соняч-
не Закарпаття», «Верхо вина» тощо); «Березівські мінеральні води»,                        
«Рай- Оленівка», курорт Моршин, де наявні гідрокарбонатні на трієві, 
гідрокарбонатні натрієво-кальцієві, гідрокарбонатно-хлоридні, суль-
фатні мінеральні води, в тому числі, з підвищеним вмістом бору та 
кремнію.  
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2.5. Синдром подразненого кишечнику

Мета лікування МВ:
•	 відновлення функціонального стану кишечнику;
•	 позитивний вплив на мікробіоту, її кількісний та якісний склад.
Хворим на постінфекційний СПК із діареєю внутрішнє вживання 

мінеральної води призначається поза загостренням, при відсутності 
виражених гіпермоторних розладів. Рекомендовані води малої міне-
ралізації, гідрокарбонатні, з підвищеним вмістом кальцію та кремнію, 
оскільки вони здатні зменшувати перистальтику кишечнику, справля-
ють протизапальну дію. 

Маломінералізовані води різного хімічного складу (гідрокарбо-
натні, гідрокарбонатно-хлоридні, хлоридно-гідрокарбонатні, в тому 
числі із підвищеним вмістом кремнію) призначаються після купіру-
вання гострих проявів захворювання. Рекомендовані води – «Оле-              
гівська», «Березівська», «Одеська № 1», «Шаянська». 

Методика застосування МВ: мінеральна вода призначається 
двічі на добу, виключаючи ранковий прийом, теплою або гарячою                    
(45–55 °С), 100 мл на прийом, що сприятиме усуненню спазмів ки-
шечнику й зменшенню його підвищеної перистальтики. При гарній 
переносимості доза мінеральної води може поступово досягати стан-
дартної (кількість води призначається з розрахунку 1 % від маси тіла з 
розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг маси тіла на 1 прийом (що у 
середньому складає 200 мл на прийом)), а число вживань – три рази на 
добу за 40–60 хв. до прийому їжі. Курс лікування – 30 днів.

У лікуванні хворих на постінфекційний СПК із закрепами мі-
неральні води застосовуються більш поширено. При цьому застосо-
вуються мало-, середньо- й високомінералізовані мінеральні води, 
які містять сульфатні і хлоридні іони, меншою мірою – гідрокарбо-
натні йони, а також води з переважанням катіонов натрію та магнію, 
дія яких спрямована на стимулювання рухливої функції кишечнику                          
(Моршинська ропа у розведенні 7,0 г/л та 14  г/л, «Донат магнію»,               
«Заячицька гірка» (окремий режим прийому – 50 мл 1-3 рази на добу), 
«Белінська  Кіселка», «Рогатинська», «Поляна Квасова», «Поляна                           
Купель», «Свалява» тощо). 

Методика застосування МВ: воду призначають за 60–40 хв пе-
ред їжею, кімнатної температури, кількість води призначається з роз-
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рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Курс лікування –30 днів. 

Внутрішній курсовий прийом водного розчину природного міне-
ралу бішофіт справляє позитивний вплив на клінічний перебіг СПК із 
закрепами за рахунок вираженого послаблюючого ефекту. 

Методика прийому водного розчину природного мінералу бішо-
фіт: водний розчин бішофіту мінералізацією 2,5–5 г/л (2,5–5 мл бі-
шофіту розчиняють у 200 мл води) призначають за 45 хв до їжі 3 рази 
на день. Лікування починають с половинної дози (2,5 мл розчинені у  
200 мл води), поступово доводячи до повної дози (5 мл розчинені у  
200 мл води), що пов’язано з вираженою послаблюючою дією водного 
розчину бішофіту. Тривалість лікування становить 30 днів. 

Найбільш показаними санаторно-курортними закладами для лі-
кування хворих з СПК зі схильність до проносів є заклади Закарпаття 
(санаторії «Шаян», «Поляна», «Квітка Полонини», «Сонячне Закар-
паття», «Верхо вина» тощо);  «Березівські мінеральні води», «Рай-  
Оленівка». Для лікування хворих з СПК із закрепами – курорт Мор-
шин, меншою мірою – заклади Закарпаття. 

2.6. Метаболічні порушення

Мета лікування МВ:
•	 відновлення рівня глікемії;
•	 відновлення фізіологічного рівня інсулінемії;
•	 відновлення ліпідного обміну.
Рекомендовані мінеральні води малої та середньої мінералізації 

різного аніонного та катіонного складу з переважанням іонів гідро-
карбонату, хлориду, сульфату, магнію, а також мінеральні води з під-
вищеним вмісту органічних речовин («Лужанська», «Поляна Квасо-
ва», «Поляна Купіль», «Свалява», «Донат магнію»,  Моршинська ропа 
у розведенні 3,5 та 6,5 г/л тощо). 

Методика застосування МВ: воду призначають за 40 хв перед 
їжею в теплому вигляді (38–40°С), кількість води призначається з роз-
рахунку 1 % від маси тіла з розподілом на 3 прийоми чи 3 мл на 1 кг 
маси тіла на 1 прийом (що у середньому складає 200 мл на прийом), 
тричі на день. Курс лікування триває 30–60 днів. 
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Крім того, ефективним є внутрішній прийом водного розчину 
природного мінералу бішофіт, особливо при інсулінорезистентності 
з гіперінсулінемією.

Методика прийому водного розчину бішофіту: водний розчин бі-
шофіту мінералізацією 2,5–5 г/л (2,5–5 мл бішофіту розчиняють у 200 
мл води) призначають за 45 хв до їжі 3 рази на день. Лікування почи-
нають с половинної дози (2,5 мл розчинені у  200 мл води), поступово 
доводячи до повної дози (5 мл розчинені у  200 мл води), що пов’язано 
з вираженою послаблюючою дією водного розчину бішофіту. Трива-
лість лікування становить 30 днів. 
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ВИСНОВКИ

Значна кількість сучасних публікацій свідчить про те, що перебіг 
нової інфекції SARS-CoV-2 характеризується не тільки респіраторною 
симптоматикою, а й наявністю скарг гастроінтестінального характе-
ру. Внаслідок COVID-19 та його лікування препаратами, шкідливими 
для органів травлення, може виникнути ураження стравоходу, шлунку, 
печінки, підшлункової залози, кишечнику. Крім того, коронавірусна 
інфекція може сприяти загостренню існуючих захворювань органів 
травлення. Лікування COVID-19 та супутньої патології органів ШКТ 
може призвести до поліпрагмазії, появі небажаних ефектів, алергічних 
реакцій. 

Враховуючи багаторічний досвід застосування мінеральних вод 
у лікувальній практиці, вважаємо за доцільне застосування курсово-
го прийому питних мінеральних вод та водного розчину бішофіту в 
хворих, що перенесли COVID-19 із ураженням органів травлення у 
постковідному періоді, завдяки патогенетичної дії, спрямованої на 
різні ланки патологічного процесу (виражена активація гастроенте-
ропанкреатичної ендокринної системи, вплив на секреторно-моторні 
порушення і трофіку гастродуоденальної системи, поліпшення функ-
ціонального стану печінки та підшлункової залози, кишечника, норма-
лізація холерезу та холекінезу, протизапальний, репаративний та інші 
ефекти).
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